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Woensdag 28 september 2022
Ada Gorter, Aaftien Schlundt Bodien, Peter Hendriks, Joke Hak, Jeanette
Kleene, Klaasje van der Ley, Lars Neef, Elma van Lienen, Menno Molenaar
Anneke v.d. Geest
Franklin Karst
Monique Loppersum

Nr. Omschrijving
1.

Opening en vaststelling agenda
Ada opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Het is verdrietig
dat dit de eerste formele vergadering zonder Kees is. Ada’s waarderende
woorden over Kees’ inzet voor de RCPA werden door de familie op prijs
gesteld.

2.

Voortgangsrapportage Programma Sociaal Domein
Gespreksonderwerpen zijn onder meer:
o Financieel resultaat
o Schuldhulp
o Energiearmoede
o Voedselbank
o Sociale kaart
Het programma sociaal domein is ontstaan op het moment dat bij alle
gemeenten de kosten van zorg schrikbarend toe gingen nemen. De
gemeenteraad heeft een aantal maatregelen/kaders vastgesteld. Mensen die zorg
nodig hebben krijgen die ook. De gemeente wil bekijken hoe ze de kosten beter
in beeld krijgen en of er bespaard kan worden. Het laatste verslag van 2021
heeft de RCPA gekregen. Er is nu net weer een rapportage per augustus
uitgebracht en deze wordt volgende week in het college verspreid. Het lukt
tijdens deze vergadering dan ook net niet om de nieuwste rapportage te
bespreken.
Volgende week donderdag wordt er om 19.00 bij de gemeenteraad een
presentatie gegeven over de voortgangsrapportage. Informatie hierover wordt
nog gegeven door Anneke.

Actie

Financieel resultaat
Er wordt gesproken over een regisseursmodel. Inwoners die een indicatie
hebben gekregen worden opgebeld om te vragen of de zorg al gekregen is en zo
ja, of de zorg bevalt. Ook wordt gevraagd of er meer of minder nodig is voor de
bijstelling van de indicatie. Indien de indicatie minder wordt dan zijn dat de
baten. Een ander doel van het regisseursmodel is dat er op resultaat is ingekocht.
Van de accountant moet ook gecheckt worden of de zorg daadwerkelijk
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geleverd wordt. Dit punt is net geëvalueerd. Het levert echter niet op dat de
indicaties verkleind kunnen worden en dat het dus ook geen geld oplevert. Wat
het wel oplevert is dat inwoners het prettig vinden dat ze gebeld worden en ze
voelen zich gehoord. Deze inspanning kost geld en levert financieel niets op.
Kinderen die jeugdhulp hadden zijn in de WLZ terecht gekomen → Er is een
protocol ontwikkeld hoe een dossier opgebouwd moet worden om kinderen in
de WLZ te krijgen waardoor er niet steeds geïndiceerd moet worden. In de
doelstelling om te besparen is dit een besparing voor de gemeente. Bij
beschermd wonen staan ook alleen maar positieve getallen, hoe moet dit gezien
worden? De baten van beschermd wonen komen van de inkoop. Door dit
specifieker in te regelen is er nauwkeuriger omgegaan met het geld.
Schuldhulpverlening
Er blijft altijd een schuldhulpverleningsorganisatie, alleen zal de vorm anders
worden. De financieel regisseurs zijn bedoeld om het ‘landschap’ van de
schulden te verbinden en ook is het een laagdrempelig aanmeldpunt.
Energiearmoede
Dit komt in deze rapportage niet naar voren. De gemeente is bezig om te kijken
wat ze de komende tijd kunnen doen, inhoudelijk is er nog niets over bekend.
Per gemeente is het verschillend welke grens men gaat hanteren voor het
inkomen. Dit voelt voor bewoners onrechtvaardig omdat het dan afhankelijk is
wat je krijgt van de stad waar je woont.
Voedselbank
Wanneer mogen nieuwe mensen zich aanmelden bij de voedselbank? Deze
norm is omhoog gegaan. De gemeente subsidieert maar stelt niet de regels vast.
De grens is € 520,00 wat een gezin over moet houden voor eten en drinken.
Voorzieningen
Bij het aanbod van voorzieningen wordt geprobeerd om dit uit te breiden, dit
wordt ontwikkeld met mensen van Vaart Welzijn. Bijvoorbeeld de hangout voor
autistische jongeren. Het zijn met name voorzieningen in wijken.
Sociale kaart
Volgende week gaat de nieuwe pilot hiervoor van start. Het is een
overzichtelijke kaart. De site moet nog groeien. Gehoopt wordt dat deze verder
gevuld gaat worden.
De volgende rapportage wordt afgewacht en Anneke wordt hartelijk bedankt
voor de toelichting en uitleg.
3.

Mededelingen en ingekomen stukken
Presentatie resultaatgericht indiceren
Deze is nagestuurd.
Voorzittersoverleg 25 augustus
Het verslag is tijdens de vergadering doorgenomen. De RCPA blijft het punt
beschermd wonen volgen. Inzake de wachttijd van Mee Drenthe hebben we nog
geen terugkoppeling van gehad.
Voorzittersoverleg 15 september
Ook dit verslag is tijdens de vergadering doorgenomen. De RCPA neemt
contact op met Actium, dit gaat Ada oppakken. Jaap Gernaat gaat het hebben
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over de basisbanen en schuldhulpverlening. Energiearmoede en inflatie zullen
ook zeker aan bod komen.
Aantekeningen werkoverleg 14 september
Jeanette zou nog een terugkoppeling krijgen over de leesbaarheid van de
dienstregelingsbordjes van de Cityline.
Wethouder Cor Staal komt vermoedelijk in de vergadering van 14 december.
Raadsbrief resultaten pilot inburgering
Fijn dat de raadsbrief ter informatie aan ons is toegestuurd. Ada vraagt nog hoe
het staat met de onderwijsaanbieder en wat er is gedaan met de ervaringen. Hoe
gaan we nu verder op basis van de pilot. Dit zal tijdens het voorzittersoverleg
mee genomen worden.
Terugkoppeling vergadering commissie jeugd
Celine en Ritu waren van de participatieraad aanwezig tijdens het overleg. Het
was een uitgebreid overleg. Dit verslag is vandaag nog ontvangen en zal tijdens
het volgende werkoverleg besproken worden.
De kinderraad maakt geen notulen, maar de kinderraad wordt op dit moment
wel geëvalueerd. Klaasje gaat vragen of er wel een jaarverslag is. De vraag is
wat de meerwaarde is van de kinderraad, Ada zal deze vraag stellen tijdens het
voorzittersoverleg.
4.

Ada

Klaasje
Ada

Verslag 27 juli 2022
Het verslag van de vergadering van 27 juli 2022 wordt zonder wijzigingen
goedgekeurd.
Naar aanleiding van:
Over de TT is nog niets gehoord.

5.

Voorbereiden gesprek met wethouder Jan Broekema 9 november
Naar aanleiding van de vorige vergadering zijn de punten doorgenomen en zijn
er een aantal uitgehaald. De volgende punten zullen nu besproken worden met
de wethouder:
• Monopolypositie voor grote zorgaanbieders? Er zijn flinke
bezuinigingen gerealiseerd, is dit niet een gevaar voor bepaalde
instellingen?
• Schuldhulpverlening → kindpakket, sportvouchers, toeslagenaffaire etc.
Er wordt niets teruggezien van de samenwerking tussen de
vrijwilligersorganisaties en de professionele organisaties. Hoe gaat dit?
Wat is de rol van de nieuwe GKB?
• Bureaucratie en administratie voor zorgverleners wordt minder – hoe
dan? Grondig onderzoeken?
• Fonds voor jongerenbeleid krijgt 1 miljoen; hoe wordt dit dan besteed?
• Preventiefonds krijgt 4 miljoen extra, nu blijft er veel geld over en gaat
dit straks wel lukken.
• Gaat er niet teveel richting Vaart Welzijn en is de verantwoordelijkheid
daar niet te groot. Vrijwilligersbeleid en omgaan met mantelzorgers.
• Wat is de rol van de adviesraden, hoe gaat men om met de participatie
binnen Assen.

6.

Informatie vanuit het veld
Algemene zaken
Veel komt terug vanuit het voorzittersoverleg.
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Zorg en welzijn
Geen bijzonderheden.
Werk en Inkomen
Het is afwachten wat er gaat gebeuren met het inkomen van de bewoners. Het
minimumloon wordt met 10% verhoogd.
7.

Rondvraag en sluiting
Lars → geeft aan dat hij wil gaan stoppen met de raad, hij voelt onvoldoende
verbondenheid met de onderwerpen die ter sprake komen. Het is erg jammer dat
Lars gaat stoppen. Tijdens het volgende werkoverleg zal er afscheid genomen
worden van hem.
Ada → geeft aan dat het Contactpunt Mantelzorg vermoedelijk wordt
opgeheven en ze willen graag aansluiten bij de RCPA. Dit wordt als zeer
positief gezien. Dit houdt in dat er wellicht 2 of 3 leden bij komen die dan een
aparte commissie vormen voor mantelzorg.
Ada sluit vervolgens om kwart voor negen de vergadering en wenst iedereen
wel thuis.
De volgende formele vergadering is op 26 oktober a.s.

Dit verslag is goedgekeurd en vastgesteld in de vergadering van 26 oktober 2022.

Ada Gorter-ten Brink
Voorzitter
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